
3F Industrioverenskomst GÆLDENDE
pr. pr. Pr.

Industri
§74 Mindstebetalingssatsen

Voksne medarbejder 122,15 kr. 124,15 kr. 126,15 kr.

Nyansatte u/brancheerfaring 116,65 kr. 118,65 kr. 120,65 kr.

Fører af spec. Køretøjer 127,25 kr. 129,25 kr. 131,25 kr.

§53 Ungarbejdere der fyldt 15 40,00 % 40,00 % 40,00 %

Ungarbejdere der fyldt 16 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Ungarbejdere der fyldt 17 70,00 % 70,00 % 70,00 %

Procent beregningen er af mindstebetalingssaten for 

voksne

§75 Minutfaktor ved akkord, aftales lokalt

Minutfaktor for Kbh. & Nordsjælland 

Minutfaktor i provinsen 199,64 kr. 203,44 kr. 208,19 kr.

Akkordtime tillæg pr. time 25,50 kr. 25,50 kr. 25,50 kr.

§ 76 Overtidsbetaling

De første 3 timer i forbindelse med normal arbejdstid 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Alle øvrige overarbejdstimer 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Procenttillægget beregnes af beløbene i §74

§78 Sygeløn dog max

Løn under sygdom indtil 4 uger v/3mdr. Anncienitet 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

Løn ved tilskadekomst indtil 8 uger, ingen anncienitet 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

§79 Barns første sygedag

Kun til den ene af barnets forældre 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

§83 Velfærdsforanstaltninger v/udearbejde

Skurpengesats 1, hvor det konstateres  at magler medføre 

væsentlig forringelse af brugsværdigen. 57,50 kr. 57,50 kr. 57,50 kr.

Skurpengesats 2, hvor der eksempelvis mangler skur. 90,00 kr. 90,00 kr. 90,00 kr.

Dansk Beton Industri (DBI)
§88 Mindstebetalingssatsen

Voksne medarbejder 122,15 kr. 124,15 kr. 126,15 kr.

Nyansatte u/brancheerfaring 116,65 kr. 118,65 kr. 120,65 kr.

Anciennitetstillæg med 12 mdr. anciennitet 1,80 kr. 1,80 kr. 1,80 kr.

Fører af spec. Køretøjer

Truck-, traktorførere og chaffører m/kran 128,80 kr. 130,80 kr. 132,80 kr.

Chaffører 127,20 kr. 129,20 kr. 131,20 kr.

Chaffører m/påhængsvogn 129,95 kr. 131,95 kr. 133,95 kr.

Chaffører m/påhængsvogn og kran 131,55 kr. 133,55 kr. 135,55 kr.

Anciennitetstillæg med 12 mdr. anciennitet 1,50 kr. 1,50 kr. 1,50 kr.

§89 Minutfaktor

Gældende minutfaktor 247,33 øre 251,33 øre 256,33 øre

§90 Overtidsbetaling

1. time efter normalarbejdstid 50,00 % 50,00 % 50,00 %

2. & 3. time efter normalarbejdstid 75,00 % 75,00 % 75,00 %

1. & 2. time på arbejdsfrie søgnedage og 1. maj 75,00 % 75,00 % 75,00 %

Øvrige overarbejdstimer 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Procenterne beregnes af mindstebetalingssatsen

§92 Sygeløn dog max

Løn under sygdom indtil 4 uger v/3mdr. Anncienitet 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

Løn ved tilskadekomst indtil 8 uger, ingen anncienitet 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

§93 Barns første sygedag

Kun til den ene af barnets forældre 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

§98 Velfærdsforanstaltninger v/udearbejde

Skurpengesats 1, hvor det konstateres  at magler medføre 

væsentlig forringelse af brugsværdigen. 57,50 kr. 57,50 kr. 57,50 kr.

Skurpengesats 2, hvor der eksempelvis mangler skur. 90,00 kr. 90,00 kr. 90,00 kr.

Stenhuggere/stenindustriarbejder og stukkatør
§99 Minimallønssatsen

Voksne medarbejder 121,90 kr. 123,90 kr. 125,90 kr.

Tillæg

Spec. Arbejder på stenhuggeri inkl. Akkordafsagn 8,00 kr. 8,00 kr. 8,00 kr.

Uddannede stenindustriarbejder 18,00 kr. 18,00 kr. 18,00 kr.

Faglærte stenhuggere & stukkatør inkl. Akkordafsagn 35,00 kr. 35,00 kr. 35,00 kr.

§101 Overtidsbetaling

1. & 2. time i forbindelse med normalarbejdstid 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Alle øvrige timer 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Lokal aftale Lokal aftale Lokal aftale



§102 Rådighedsvagt

Fra fredag v/normal arbejdstids ophør til mandag morgen 25,85 kr. 26,25 kr. 26,70 kr.

Øvrige tidspunkter 20,85 kr. 21,15 kr. 21,50 kr.

Ved udkald betales mindst for 4 timer plus overtidstillæg

ekslusiv rådighedstillæg

§105 Sygeløn dog max

Løn under sygdom indtil 3 uger v/3mdr. Anncienitet 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

Løn ved tilskadekomst indtil 8 uger, ingen anncienitet 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

§106 Barns første sygedag

Kun til den ene af barnets forældre 123,00 kr. 125,00 kr. 127,00 kr.

Elever i Stenhuggere- og stukkatørfaget
§113 Mindstelønnen for elever

1. lønperiode 70,60 kr. 71,80 kr. 73,00 kr.

2. lønperiode 85,80 kr. 87,25 kr. 88,75 kr.

3. lønperiode 96,10 kr. 97,75 kr. 99,40 kr.

4. lønperiode 113,25 kr. 115,15 kr. 117,15 kr.

§117 Forsikringsordning

For lærlinge der ikke er omfattet af pensionsordningen i 

Pension Danmark, oprettes der en forsikringsordning og 

sundhedsordning svarende til Pension Danmarks

Industrilakerere
§129 Minimalløssats

Voksne medarbejder 115,60 kr. 117,60 kr. 119,60 Kr.

Nyansatte u/brancheerfaring, de første 3 mdr. 111,60 kr. 113,60 kr. 115,60 Kr.

Smudstillæg

Til alle beskæftigede med industrilakering, pr. time 3,00 kr. 3,05 kr. 3,10 Kr.

§131 Overtidsbetaling

De første 3 timer i forbindelse med normal arbejdstid 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Alle øvrige overarbejdstimer 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Procenttillægget beregnes af beløbene i §129

§132 Rådighedsvagt

Fra fredag v/normal arbejdstids ophør til mandag morgen 25,85 kr. 26,25 kr. 26,70 kr.

Øvrige tidspunkter 20,85 kr. 21,15 kr. 21,50 kr.

Ved udkald betales mindst for 4 timer plus overtidstillæg

ekslusiv rådighedstillæg

§134 Sygeløn dog max

Løn under sygdom indtil 4 uger v/6mdr. Anncienitet 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

Løn ved tilskadekomst indtil 8 uger, ingen anncienitet 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

§135 Barns første sygedag

Kun til den ene af barnets forældre 128,00 kr. 130,00 kr. 132,00 kr.

Elever i Industrilakererefaget
§140 Mindstelønne for elever

1. lønperiode 65,75 kr. 66,85 kr. 68,00 kr.

2. lønperiode 75,10 kr. 76,40 kr. 77,70 kr.

3. lønperiode 82,10 kr. 83,50 kr. 84,95 kr.

§144 Forsikringsordning

For lærlinge der ikke er omfattet af pensionsordningen i 

Pension Danmark, oprettes der en forsikringsordning og 

sundhedsordning svarende til Pension Danmarks

Fælles bestemelser 
§12 Forskudt arbejdstid (stenhugger og stukatør undtaget)

Varsling 3 x 24 timer

Betaling i tidsrummet 18.00 - 22.00 (34 timer pr. uge) 24,90 kr. 25,30 kr. 25,70 kr.

Betaling i tidsrummet 22.00 - 06.00 (34 timer pr. uge) 42,75 kr. 43,45 kr. 44,15 kr.

Arbejdstids start fra 24.00 - 06.00 betales i tidsrummet 51,90 kr. 52,75 kr. 53,60 kr.

§13 Holddrft (stenhugger og stukatør undtaget)

Manglende varsel, varslet er  mindst 5 x 24 timer 204,60 kr. 207,90 kr. 211,20 kr.

Hverdage (ikke lørdag) kl. 18.00-6.00 pr. time 38,30 kr. 38,90 kr. 39,55 kr.

Lørdag fra 14.00 til søndagsdøgnets afslutning samt søgn-

helligdage og fridage pr. time 90,45 kr. 91,90 kr. 93,40 kr.

Forskydning af vagtliste fridag 27,15 kr. 27,55 kr. 28,00 kr.

§16 Feriefridag & Søgnehelligdage

& 41 Af den ferieberettigede løn beregnes 8,60 % 9,30 % 9,90 %

Forskud for voksne medarbejder pr. dag 1.100,00 kr. 1.100,00 kr. 1.100,00 kr.

Forskud for ungarbejder pr. dag 650,00 kr. 650,00 kr. 650,00 kr.



§26 Pension

virksomhed 8,00 % 8,00 % 8,00 %

medarbejder 4,00 % 4,00 % 4,00 %

I alt 12,00 % 12,00 % 12,00 %

Pensionsbidrag under 14 ugers barsel

virksomhed 8,50 kr. 8,50 kr. 8,50 kr.

Medarbejder 4,25 kr. 4,25 kr. 4,25 kr.
I alt pr time 12,75 kr. 12,75 kr. 12,75 kr.

§27 Graviditets- og barselsorlov (moderen):

4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter 

fødslen fuld løn,

dog max. pr. time 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

anciennitet 6 mdr.

(til adoptanter 14 uger fra barnets modtagelse)

Fædreorlov:

i indtil 2 uger efter fødslen fuld løn,

dog max. pr. time 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

Forældreorlov

13 uger (fordelt med 5 uger til hver af forældrene og 3 uger 

til ENTEN far eller mor), de 13 uger skal holdes indfor 52 

uger efter fødslen og varsles med 3 uger. 

dog max. pr. time, indtil 30. juni 2017 143,00 kr.

§28 Barns hospitalsindlæggelse:

Personlig timeløn dog max. pr. time 143,00 kr. 145,00 kr. 147,00 kr.

og max. 1 uge pr. år pr. barn

1. juli 2017       
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